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TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 

Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van  Ten Boer 
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 
Allen gaan staan 

 

Cantors zingen lied 105 vers 1 en 2 U mag mee neuriën  

 

1 Loof God de Heer en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meld ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt de Heer, 

verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 

2 Vraagt naar des HEREN grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: …………………… 
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Cantors zingen lied 105 vers 18  U mag mee neuriën 

 

18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

opdat het altoos Hem zou vrezen, 

zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op zijn wegen gaan. 

Prijs God om al zijn majesteit. 

Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 
       Allen gaan zitten 

 

Kyriëgebed  

 

Cantors zingen lied 216 vers 1, 2 en 3  U mag mee neuriën 

 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige aarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3 Dag van mijn leven, licht voor onze ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Eeuwige zal bij U zijn 

A: De Eeuwige zal U bewaren 
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Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Mattheüs 17 vers 14-20 

 

Cantors zingen lied 974 vers 1, 2 en 3  U mag mee neuriën 

 

1     2 

Maak ons uw liefde God,  Wij zijn aaneengevoegd, 

tot opmaat van het leven!  bedacht met uw genade. 

Wij zijn geroepen om  Op liefde hebt Gij ons 

haar zingend door te geven.  gebouwd, bedeeld met gaven. 

De wereld zegt ons niet  En wat wij zijn draagt bij 

de goede woorden aan.  tot welzijn van elkaar. 

Vernieuw ons hart en doe  In onze eenheid wordt 

ons beleid verstaan.   uw liefde openbaar. 

 

3 Elkaar bidden wij toe: 

volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet 

en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 

waarin de ander in 

gemis gevangen is. 

 

Lezing – Romeinen 12 vers 1-12 
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Cantors zingen lied 970 vers 1, 2, 3, 4 en 5 U mag mee neuriën 

 

1     2 

Vlammen zijn er vele,  Ranken zijn er vele, 

één is het licht,   één is de stam, 

licht van Jezus Christus,  wijnstok van het leven, 

vlammen zijn er vele,  ranken zijn er vele, 

één is het licht,   één is de stam, 

wij zijn één in Christus. wij zijn één in Christus. 

 

3    4 

Gaven schonk Hij vele,  Velen mogen dienen 

één is de Geest,   als onze Heer, 

Geest van Jezus Christus,  Hij wast onze voeten, 

gaven schonk Hij vele,  velen mogen dienen 

één is de Geest,   als onze Heer, 

wij zijn één in Christus. wij zijn één in Christus. 
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Leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, 

leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus. 

 

Overdenking 

 

Cantors zingen lied 880 vers 1, 2, 3 en 4  U mag mee neuriën 

 

1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdam, 

ontvouwt zich in schoonheid, frisgroen brengt haar mee, 

Het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 
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2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen voor de gemeente. 

Er mag nog niet gecollecteerd worden. 
- Collecte diaconie voor slachtoffers van de ramp in Libanon kan worden overgemaakt op 

NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 

t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

 

Cantors zingen lied 418 vers 1, 2, 3 en 4  U mag mee neuriën 

 

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 

 

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 

4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. Hester van Dam – Pieters uit Utrecht 

Ouderling van dienst:  Erik Stam 

Organist:   Hendrik Ritsema 

Lector:   Ria Ziengs 

Cantors:   Gerardus Buruma, Dineke Klasens, 

Aafje Mellema,Willy Westerhof,  

Cor Westerholt 

 

 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 6 september – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten 

Boer. 

Voorganger ds. K. Pieterman 

 

Zondag 13 september – startdienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk 

van Ten Boer met livestream verbinding naar Stedum (zie Halverwege) 

Mw. Lidy Luinstra en diverse gemeente leden  

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Middag gebed 

Vrijdag 18 september – aanvang 12.00 uur in koor van de Kloosterkerk 


